
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022 
 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Phó Chủ tịch 

Trần Thanh Sơn 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Thị Phướng 

Thứ Hai 

28/11/2022 

Sáng: 

- Dự chào cờ đầu tuần; 

- 08 giờ 30 họp Tổ triển triển thực 

hiện Đề án 06 huyện (PH Tầng trệt). 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Sáng: 

- Dự chào cờ đầu tuần; 

- Làm việc với BHXH huyện, 

Phòng Lao động - TBXH về các chỉ 

tiêu của ngành năm 2022. 

Chiều:  

- 14 giờ, họp báo Huyện ủy. 

- 16 giờ, làm việc với các ngành có 

liên quan về các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 

2023.  

Sáng:  Chào cờ đầu tuần 

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Sáng: 

- Dự chào cờ đầu tuần; 

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Thứ Ba 

29/11/2022 

Sáng: 08 giờ, xử lý khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại xã 

Nhơn Hội (HT xã Nhơn Hội) 

Chiều: 14 giờ, dự họp kiểm điểm 

đánh giá tại Kho bạc Nhà nước  

Sáng: 09 giờ, dự Lễ phát động đăng 

ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình” trên địa bàn tỉnh năm 

2022. Thư viện tỉnh 

Chiều: 15 giờ, tiếp và làm việc với 

Đoàn kiểm tra công tác trẻ em năm 

2022. PHTT 

Sáng: Làm việc với Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng khu vực 

huyện xử lý khó khăn vướng mắc 

trong thực hiện nhiệm vụ do ban 

phụ trách - PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, họp xử lý khó khăn trong 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất Trường Tiểu học A Phú Hội – PLV. 

Thứ Tư 

30/11/2022 

Sáng: 9 giờ 30, dự cuộc họp giải ngân 

vốn (tại TP. Châu Đốc) 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

xã Khánh An. 

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

xã Quốc Thái. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: 15 giờ. Họp dự án nạo vét 

luồng đảm bảo giao thông trên 

sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn Cóc 

lên bến đò chợ Mới Phước Hưng 

– PH2 

 

Sáng: 8 giờ, khảo sát các mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn huyện (dự kiến). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

An Phú, ngày 28 tháng 11 năm 2022 



Thứ Năm 

01/12/2022 

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười 

(Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy) 

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

xã Phú Hữu. 

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT 

xã Vĩnh Lộc. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc với Công an 

tỉnh về công tác PCCC  

Sáng: 9 giờ 30, họp về việc xử lý đề nghị 

chuyển giao đất dự án Cầu Cồn Tiên – PH 

Sở TN&MT. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Sáu 

02/12/2022 

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười 

(Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy) 

Sáng: 08 giờ, triển khai dự thảo Kế 

hoạch tổ chức Ngày Biên phòng 

toàn dân. 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị Sơ kết 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện. 

Sáng: Làm việc với Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng xử lý khó khăn 

vướng mắc trong thực hiện 

nhiệm vụ do ngành phụ trách - 

PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

03/12/2022 

    

Chủ nhật 

04/12/2022 

    

 

 
 

Nơi nhận: 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT và các PCT.UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; VP.HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

 

 

   

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
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